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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Comissão Permanente de Licitações 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

 
CONVITE DE PREÇOS N° 21/2020 

 
PROCESSO Nº 9039/2020 

 
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 

 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO PARA O PARQUE MUNICIPAL DR. SAMUEL MURGEL BRANCO, NO MUNICÍPIO 
DE SÃO CARLOS 
 
 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro do ano de 2020, às 14h30min, reuniram-se na Sala de Licitações os membros da 
Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para procederem a abertura dos envelopes de proposta 
apresentados para o Convite supracitado.  

 
Tendo sido divulgado o resultado da habilitação dos licitantes participantes e não havendo quaisquer contestações, a Comissão 

decidiu convocar a empresa TA Ferragens, remanescente habilitada neste procedimento, para a abertura do envelope de proposta 
apresentado. 

 
Aberto o envelope, que se encontrava custodiado em poder da Comissão, lacrado e inviolado, seu conteúdo foi disponibilizado 

para vistas e rubricas dos presentes, de onde foi extraído o valor de R$ 49.000,00 ofertado para esta contratação. A comissão negociou 
com o representante presente, que concorda em reduzir o valor proposto para R$ 45.000,00. O representante sai ciente da necessidade de 
envio da proposta readequada em até 24 horas por e-mail e em até 3 dias úteis a original. 

 
Estando a proposta considerada conforme e o valor ofertado compatível com o valor previsto no processo administrativo, a 

Comissão declara a licitante TA Ferragens VENCEDORA desta licitação. 
 
Nada mais a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e demais presentes e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de 
manifestação de quaisquer interessados. 

 
 
 
 
 
 
 

                   Roberto C. Rossato                                       Daniel M. de Carvalho                                Fernando Jesus Alves de Campos 
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Samuel Augusto Generoso 
         TA Comércio 


